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PERUKKVÄLLAR!
Onsdag 23/1 & 

20/2 kl 19.00
Vi provar peruker och 

äter gott, pratar om 
hårmodet i både 

klippningar och färgningar.
 

Kyckling/pasta med dryck 
och kaffe med kaka 200:-

Boka i god tid! 
Senast 2 dagar innan

Tel 0303-22 93 17. Max 8st/gång

Vi tar emot 
remiss för 

peruk

ALAFORS. Senare i vår 
avgörs EU-olympiaden i 
naturvetenskap.

Daniel Andersson 
från Ahlafors Fria Skola 
har chansen att kvalifi -
cera sig dit.

På fredag sker den 
svenska uttagningen 
och Daniel är en av 18 
tävlande.

Daniel Andersson, från 
Krokstorp, går i årskurs 9 
på Ahlafors Fria Skola. På 
fredag åker han till Stock-
holm för att delta i riksfi-
nalen i EUSO – European 
Union Science Olympiad. 
Finalen går av stapeln på 
Tekniska museet.

– Vi hade ett individuellt 
test i skolan för ett tag sedan. 
Det gick tydligen bra, så nu 
gäller det att ladda inför fre-
dagen. Uttagningen bestod 
av teoretiska frågeställningar 
medan finalen utgörs av 
praktiska lagtävlingar, berät-
tar Daniel för lokaltidningen.

Vid finalen utses de sex 
elever som kommer att gå 
vidare till tävlingen mellan 
EU-länder i Luxemburg 
17-23 mars. Det kommer att 
vara tre elever från grund-
skolan och tre elever från 
gymnasieskolan.

– Jag gillar praktiska upp-
gifter så jag hoppas att det 
ska gå bra, säger Daniel för-
hoppningsfullt.

Naturvetenskap är ett 
helt okej ämne, som Daniel 
själv uttrycker det. Idrott 
är däremot roligast även 
om han anser sig ha lättast 
för de samhällsorienterade 
ämnena. Till hösten väntar 
gymnasiestudier och Daniel 
har helt klart för sig vad han 
vill utbilda sig till.

– Jag ska gå på ITG (IT-
gymnasiet) i Göteborg med 
teknisk programinriktning. 
Drömmen är att få jobba som 
spelutvecklare i framtiden.

SKEPPLANDA. I höstas 
genomfördes en upp-
märksamhetsvecka 
kring matvanor och 
fysisk aktivitet.

Som ett led i den 
nationella kampanjen 
arrangerades Målti-
dens dag på olika håll i 
landet.

I Ales skolor ordnan-
des en dukningstävling 
där Garnvindeskolan 
klass 2K kammade 
hem förstapriset – en 
fruktkorg!

Ett friskare Sverige var 
namnet på den nationella 
uppmärksamhetsvecka som 
initierades av Statens folkhäl-
soinstitut och som ägde rum 
15-21 oktober. Måltidens 
dag inföll den 18 oktober och 
i samband med detta inbjöd 

kommunens dietist, Kristine 
Arhage, Ales skolor att delta 
i en dukningstävling. Samma 
sak skedde även inom försko-
lan och inom äldreomsorgen.

– Syftet var att sätta fokus 
på måltidsmiljön, att den fak-
tiskt har betydelse, förklarar 
Kristine Arhage.

Fyra årstider
Eleverna i klass 2K på Garn-
vindeskolan antog utma-
ningen med hull och hår. Då 
de fått vetskap om att menyn 
den aktuella dagen skulle 
bestå av lax enades man om 
att låta dukningens tema 
inrymma de fyra årstiderna.

– Lax äter vi året om och 
då ansåg vi att dukningen 
kunde få återspegla våra olika 
årstider, förklarar klassföre-
ståndare Elin Forsman.

Uppfinningsrikedomen 
var stor bland eleverna och 

ganska snart hade de fyra 
borden iordningställts. 
Solhatt och en segelbåt av 
trä prydde sommarbordet, 
bomull och julkulor utgjorde 
vinterdekoration, påskpynt 
gestaltade våren och hösten 
bjöd på torkade lönnlöv och 
kastanjer. Bilder skickades 
sedan till kommunen, som 
hade att bedöma de olika 
bidragen.

– Kreativiteten som Garn-
vindeskolans andraklassare 
visade upp var imponerande, 
berömmer Kristine Arhage.

Strax före jul kom Kristine 
Arhage på besök till Garn-
vindeskolan för att berätta 
den glada nyheten om att 
klass 2K vunnit dukningstäv-
lingen.

– Vi visste ingenting, så 
det blev en glad överrask-
ning. Vi fick en korg fylld 
med en massa god frukt, 
berättar Emil.

Tallriksmodellen
Måltidsdagen var mer än 
bara själva dukningstäv-
lingen. Eleverna är numera 
medvetna om vad bra kost 
innehåller.

– Vi har lärt oss vad tall-
riksmodellen är för något 
och att man ska ha lugn och 
ro när man äter, säger Ida.

– En annan sak som 
var bra var att vi fick testa 
olika grönsaker i bamba, 
som exempelvis morötter, 
vitkål och linser, poängterar 
Daniel.

Dukningstävlingen blir 
förmodligen ett återkom-
mande inslag. Ambitionen är 
i alla fall sådan.

– Det siktar vi på, säger 
Kristine Arhage.

Garnvindeskolans elever 
lär säkert göra allt för att för-
svara sin vinst.
FOTNOT. Bland förskolorna seg-
rade Nolhagens förskola avdelning 
Ugglan och inom äldreomsorgen 
gick förstapriset till Mötesplats 
Älvängen.

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Daniel Andersson tävlar i Stockholm
Svensk fi nal i naturvetenskap

älvängen
vackert naturnära läge!

Ett mycket barnvänligt och välskött 1½-plans Götenehus med bara en 
ägare ligger längst in på återvändsgata. Här njuter man av en härlig 
trädgårdstomt med fruktträd och bärbuskar, vacker magnolia, växthus 
för den intresserade och ett soligt läge, en mycket skön omgivning.  
Fastigheten har 2006 skaffat bergvärme samt kakelugn som ger 
mycket bra uppvärmningskostnader.
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Garnvindeskolans elever fann segerreceptet
– Klass 2K vann dukningstävling

Eleverna i klass 2K på Garnvindeskolan tog hem förstapriset i den dukningstävling som ar-
rangerades i samband med Måltidens dag i höstas.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Daniel Andersson i årskurs 9 på Ahlafors Fria Skola åker till 
Stockholm på fredag för att delta i riksfi nalen i EUSO – Eu-
ropean Union Science Olympiad. Vill det sig väl kan han gå 
vidare och få tävla i Luxemburg senare i vår.


